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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2950 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ
ക�ീഷൻ നിലവി�േ�ാ;

(എ)
ഉ�്

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� �വർ�ന�ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;
(ബി) 31/12/2008 വെര വിവിധ ധനകാര�

�ാപന�ളിൽ നി�ം
മ��ബ�േനാപകരണ�ൾ വാ�ാൻ, ഭവന
നിർ�ാണം, ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം, ചികി�,
െപൺമ��െട വിവാഹം എ�ീ ആവശ��ൾ�്

മ��െ�ാഴിലാളികൾ എ��ി��

വാ�കളിേ�ൽ ക�ീഷൻ അർഹത കെ��ി

കടാശ�ാസം �പാർശ െച��. �ട�ിവ�േതാ
�ടർ� വ��േതാ ആയ ജ�ി നടപടികൾ
ഉൾെ�െട�� റി�വറി നടപടികൾ
നിർ�ിെവ�ാ�ം വാ�ാ തിരി�ടവിന് സാവകാശം
നൽകാ�ം ക�ീഷൻ ബ�െ�� ധനകാര�
�ാപന�ൾ�് നിർേ�ശം നൽ��. അ�രം

വാ�കളിൽ ജ�ി നടപടികൾ ഉൾെ�െട��
റി�വറി നടപടികളിൽ നി�്
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ആശ�ാസം

നൽ��തിന് േമാറേ�ാറിയ�ിൻെറ കാലാവധി
വിവിധ കാലഘ��ളിലായി ദീർഘി�ി�വാൻ
�പാർശ െച�് വ��. മ��െ�ാഴിലാളികൾ

മ��ബ�ന �ിനായി ഉപേയാഗി�� വലേ�ാ
പര�രാഗതേമാ യ�വത്�തേമാ ആയ

യാന�ൾേ�ാ കടൽേ�ാഭേമാ മ�് �ര��ൾ
�ലേമാ ന�േമാ േക�പാ�കേളാ തീർ�ാനാവാ�
വിധം അവ�് നാശേമാ ഉ�ാ�കേയാ
െച�ി��താെണ�ിൽ ജി�യിെല ബ�െ��

ഫിഷറീസ്  െഡപ��ി ഡയറ�ർ ക�ീഷന് റിേ�ാർ�്
െച�� പ�ം വാ� തിരി�ടവ് സംബ�ി�

കടാശ�ാസ�ിൻെറ പരിധിയിൽ
കാലാകാല�ളിൽ ഗസ�് വി�ാപനം വഴി
നി�യി�� പരമാവധി �കയിൽ കവിയാെത
ഏെ����തിന് �പാർശ െച��. ഏെത�ി�ം
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ജി�കെളേയാ, ജി�െയേയാ അതിൻെറ
ഭാഗ�ളിൽെ��� മ��െ�ാഴിലാളി

േമഖലേയേയാ നിർ�ി� കാലേ��് �ര�ബാധിത
�േദശമായി �ഖ�ാപി��തിന് �പാർശ െച�ക,
�ര�ബാധിത �േദശ�ളിെല
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വാ�കൾ
എ�തി�ള�ക, പലിശ നിര�് ഇളവ് െച�ക,
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് നൽേക�തായ
കടാശ�ാസം നിർ�യി�ക, കടം �ർ�മാേയാ
ഭാഗികമാേയാ ഏെ����തി�ം കട�ിെ�

അന�രഫല�ളിൽ നി�ം
മ��െ�ാഴിലാളികെള വി�� രാ��തി�ം
േവ�ി സർ�ാരിേനാേടാ സർ�ാർ
ഏജൻസികേളാേടാ �പാർശ െച�ക,
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കട�മായി ബ�െ��

കാര��ളിൽ ആ�കാലിക റിേ�ാർ�കൾ
സർ�ാരിന് നൽ�ക എ�ി�െന�ളള ക�ീഷെ�
�വർ�ന�ൾ �ലം മ��െ�ാഴി ലാളികൾ�്
അ�കാര�� േന��ൾ ലഭ�മാ��.

(സി) ��ത ക�ീഷെ� �വർ�നഫലമായി

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�� േന��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

(സി) 31/12/2008 വെര വിവിധ ധനകാര�
�ാപന�ളിൽ നി�ം
മ��ബ�േനാപകരണ�ൾ വാ�ാൻ, ഭവന
നിർ�ാണം, ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം, ചികി�,
െപൺമ��െട വിവാഹം എ�ീ ആവശ��ൾ�്

മ��െ�ാഴിലാളികൾ എ��ി��

വാ�കളിേ�ൽ ക�ീഷൻ അർഹത കെ��ി

കടാശ�ാസം �പാർശ െച��. �ട�ിവ�േതാ
�ടർ� വ��േതാ ആയ ജ�ി നടപടികൾ
ഉൾെ�െട�� റി�വറി നടപടികൾ
നിർ�ിെവ�ാ�ം വാ�ാ തിരി�ടവിന് സാവകാശം
നൽകാ�ം ക�ീഷൻ ബ�െ�� ധനകാര�
�ാപന�ൾ�് നിർേ�ശം നൽ��. അ�രം

വാ�കളിൽ ജ�ി നടപടികൾ ഉൾെ�െട��
റി�വറി നടപടികളിൽ നി�്
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ആശ�ാസം

നൽ��തിന് േമാറേ�ാറിയ�ിൻെറ കാലാവധി
വിവിധ കാലഘ��ളിലായി ദീർഘി�ി�വാൻ
�പാർശ െച�് വ��. മ��െ�ാഴിലാളികൾ

മ��ബ�ന �ിനായി ഉപേയാഗി�� വലേ�ാ
പര�രാഗതേമാ യ�വത്�തേമാ ആയ

യാന�ൾേ�ാ കടൽേ�ാഭേമാ മ�് �ര��ൾ
�ലേമാ ന�േമാ േക�പാ�കേളാ തീർ�ാനാവാ�
വിധം അവ�് നാശേമാ ഉ�ാ�കേയാ
െച�ി��താെണ�ിൽ ജി�യിെല ബ�െ��

ഫിഷറീസ്  െഡപ��ി ഡയറ�ർ ക�ീഷന് റിേ�ാർ�്
െച�� പ�ം വാ� തിരി�ടവ് സംബ�ി�
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കടാശ�ാസ�ിൻെറ പരിധിയിൽ
കാലാകാല�ളിൽ ഗസ�് വി�ാപനം വഴി
നി�യി�� പരമാവധി �കയിൽ കവിയാെത
ഏെ����തിന് �പാർശ െച��. ഏെത�ി�ം
ജി�കെളേയാ, ജി�െയേയാ അതിൻെറ
ഭാഗ�ളിൽെ��� മ��െ�ാഴിലാളി

േമഖലേയേയാ നിർ�ി� കാലേ��് �ര�ബാധിത
�േദശമായി �ഖ�ാപി��തിന് �പാർശ െച�ക,
�ര�ബാധിത �േദശ�ളിെല
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വാ�കൾ
എ�തി�ള�ക, പലിശ നിര�് ഇളവ് െച�ക,
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് നൽേക�തായ
കടാശ�ാസം നിർ�യി�ക, കടം �ർ�മാേയാ
ഭാഗികമാേയാ ഏെ����തി�ം കട�ിെ�

അന�രഫല�ളിൽ നി�ം
മ��െ�ാഴിലാളികെള വി�� രാ��തി�ം
േവ�ി സർ�ാരിേനാേടാ സർ�ാർ
ഏജൻസികേളാേടാ �പാർശ െച�ക,
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കട�മായി ബ�െ��

കാര��ളിൽ ആ�കാലിക റിേ�ാർ�കൾ
സർ�ാരിന് നൽ�ക എ�ി�െന�ളള ക�ീഷെ�
�വർ�ന�ൾ �ലം മ��െ�ാഴി ലാളികൾ�്
അ�കാര�� േന��ൾ ലഭ�മാ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


